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Belangrijke details zijn vaak net wel of net 
niet zichtbaar in de mond van de patiënt. Het 
perfecte samenspel tussen het licht in de 
mond van de patiënt, de werkomgeving rond de 
patiënt en in de rest van de behandelkamer is 

uitermate belangrijk. Een slecht lichtplan zorgt 
voor slechte waarneming. De ogen adapteren en 
accommoderen continue aan de verschillende 
lichtniveaus. Dit is inspannend voor de ogen 
en zal sneller tot vermoeidheid leiden. Met 
hedendaagse technieken als een microscoop of 
loepbril is dit effect sterker dan ooit tevoren. 
Dankzij de optische vergroting versterkt het 
accommoderingseffect 2 tot 3 maal. 

Naast het perfecte samenspel aangaande de 
lichtniveaus in de behandelruimte is de kwaliteit 
van het licht ook uiterst belangrijk. Met kunstlicht 
dat het volledige zichtbare zonspectrum zo 
goed als mogelijk imiteert, ontstaat optimale 

en gedetailleerde waarneming met een goede 
contrastwerking. Hierdoor wordt het bepalen van 
de kleur van tandvlees en tanden eenvoudiger. 
Translucentie en de structuur van tanden 
en kiezen worden hierdoor eveneens beter 
waargenomen.

Dentaal werk is topsport voor de ogen. Een topprestatie 
kan alleen geleverd worden wanneer alle details kloppen. 
De behandelkamer is waar de prestatie geleverd wordt 
en waar de ogen het meest worden uitgedaagd. Daarom 
moet het lichtontwerp hier perfect zijn! Maximale 
ondersteuning voor de visueel inspannende taak.

 Een goed lichtplan voldoet altijd aan deze 3 eisen:   

1. De 10:1:0,5 richtlijn
2. Licht met een hoogwaardig spectrum voor 
 optimale waarneming van contrasten
3. Perfect samenspel tussen het werkgebied 
 (de mond van de patiënt) en de omgeving
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“Goede verlichting was altijd al 
van kritisch belang voor taken 
met een hoge ooginspanning. 
Met hedendaagse technieken 
als een loepbril of microscoop is 
goede verlichting nog urgenter!”

 

ADAPTATIE EN ACCOMMODATIE 

Adaptatie is het proces dat het oog zich aanpast aan een verandering van 

lichtsterkte. Enerzijds gebeurt dat door de pupilreflex (het groter en kleiner 

worden van de pupilopening) dat razendsnel in een fractie van een seconde 

de lichtintensiteit aanpast. Anderzijds is er dieper in het oog een langzamer 

proces tussen het fotopisch zicht (vooral de kegeltjes leveren een bijdrage 

aan het zien) en het scotopisch zicht (vooral de staafjes leveren een 

bijdrage aan het zien). Dit verklaart ook het fenomeen dat er in het donker 

minder kleuren worden onderscheiden. Bij donkeradaptatie (van licht naar 

donker) kan dit wel tot 30 minuten duren, bij lichtadaptatie (van donker 

naar licht) duurt dit ongeveer 5 minuten.

Accommodatie is het proces dat de lens in het oog zich aanpast aan 

de afstand tot een voorwerp. Aangezien de afstand tussen de lens en 

het netvlies vast is past het oog zich aan door het aanspannen dan wel 

ontspannen van de accommodatiespier. Door de lens boller of minder bol te 

maken past het oog de zichtscherpte aan. 

In de dagelijkse dentale praktijk met een zeer verlichte werkplek, die 

naast een zeer hoge lichtsterkte (onderzoekslamp of operatielamp) vaak 

ook nog optisch versterkt wordt (microscoop of loepbril) kunt u zich 

voorstellen dat bij zowel het werk in de mond als het op- en omkijken 

beide bovenstaande processen zich veelvuldig voordoen. Een juiste op -en 

afbouw in lichtsterkte, gecombineerd met de juiste textuur en kleurgebruik 

kunnen sterk bijdragen aan een rustiger lichtbeeld en daardoor minder 

oogvermoeidheid en bijbehorende klachten.
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Top drie meest ontdekte 
fouten in lichtontwerp

De afgelopen 20 jaar heeft onze dentale 
lichtspecialist -Oene van der Zee- duizenden 
behandelkamers verlicht. Oene ontwerpt altijd 
vanuit de basis: dat is de mens. Dentaal werk is 
echt topsport voor de ogen. Daarom moeten de 
omgeving en de middelen hierop zijn ingesteld. De 
winnaar van een marathon weleens op slippers 
zien finishen? Wij ook niet. Succes begint met het 
perfect afstellen van alle details.

 Oene: top drie meeste ontdekte lichtfouten: 

1.  Lichtplan ontworpen als een kantoorruimte 
 i.p.v. behandelkamer
2.  Gebrekkige lichtkwaliteit
3.  Ondoordachte designkeuzes m.b.t. de 
 aankleding van de ruimte (donkere kleuren, 
 glanzende oppervlakten)

 Donkere en 
gekleurde
 oppervlakken 

 Spiegelende vloer 

 Donkere kozijnen 
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CONTRAST, TRANSLUCENTIE EN FLUORESCENTIE

Met contrast worden verschillen in kleur- en 

lichtintensiteit bedoeld die gelijktijdig in het gezichtsveld 

aanwezig zijn. Bijvoorbeeld, de zwarte letters op papier 

zijn goed leesbaar omdat ze afsteken tegen het witte 

papier. Lichtgrijze letters zijn daarentegen moeilijker 

te lezen op dezelfde kleur achtergrond. Hoe groter het 

contrast, hoe beter de letters te lezen zijn. De kleuren 

van het object en de achtergrond zijn van belang. 

Slechte contrast waarnemingen kunnen ontstaan bij 

grote helderheidsverschillen die ontstaan wanneer 

vlakken een sterk verschillende lichtopbrengst hebben 

(bijv. een licht gekleurd vlak naast een donker vlak). 

De ogen hebben moeite zich aan de verschillende 

lichtsterkten aan te passen. Een wittere achtergrond 

(bijv. een gebitselement) weerkaatst het opvallende licht 

meer waardoor het effect van een spiegel ontstaat. 

Ervaring in de dentale praktijk heeft geleerd dat bij 

het extra verlichten van het werkvlak zowel contrast 

als het waarnemen van translucentie en fluorescentie 

toenemen. Er is echter wel een maximum aan de 

verlichtingssterkte, tussen de 20-25.000 lux (afhankelijk 

van de lichtgevoeligheid en leeftijd van de ogen) neemt 

het contrast niet meer toe, maar zelfs af.

Door het weerkaatste licht kunnen bijv. de kleur van 

het tandvlees en kleurverschillen in het gebit minder 

waargenomen worden. 

De kleuropbouw van een tand bestaat uit een palet 

aan kleuren en verschil in lichtdoorlaatbaarheid van de 

verschillende lagen in een tand. Dit staat bekend als 

translucentie en fluorescentie van een tand.

Contrastkaart
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Herken slecht lichtontwerp

Goed lichtontwerp is essentieel om comfortabel in 
de juiste houding te kunnen werken.
 

 De alarmbellen moeten afgaan wanneer mensen 
zich met 1 (of meerdere) van de onderstaande 
klachten melden: 

1. Vermoeidheid
2. Rode ogen
3. Moeite hebben met scherp zien
4. Fysieke klachten zoals rug, schouder 
 en/of nekpijn
5. Hoofdpijn
6. Concentratieproblemen

Voorbeeld incorrecte en correcte werkhouding

Oorzaak en oplossing

Hoofdpijn, vermoeidheid, rode ogen en minder 
scherp zien kunnen vaak te maken hebben met 
onvoldoende omgevingslicht. De ogen adapteren 
en accommoderen de hele dag door. Iedere 
keer wanneer het zicht vanuit de mond naar de 
omgeving verplaatst passen de ogen zich aan. 
Luttele seconden later verplaatst het zicht zich 
weer in de mond van de patiënt. 

In de praktijk zien wij vaak lichtsterkten in de 
mond van 30.000 lux. Terwijl er in het werkveld 
slechts 800 lux gemeten wordt. Dit verschil is 
groot en het kost de ogen veel inspanning om 
dit te overbruggen. Fysieke klachten kunnen 
veroorzaakt worden door een verkeerde 
werkhouding. Deze houding kan ontstaan 
door verkeerd gebruik van de operatielamp, 
maar kan ook ontstaan door onjuiste sterkten 
van omgevingslicht/werkveldverlichting. Door 
vermoeide ogen neemt de scherpte van het zicht 
af en verandert de houding van het lichaam om 
toch scherpte te kunnen waarnemen. 

 Als gevolg van onjuist lichtniveau's neemt 
de scherpte van het zicht af en ontstaat er 
een ongezonde werkhouding 
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 Advies van onze lichtspecialist 

“Dim de onderzoeks- of 
operatielamp van niets op 
totdat je in de mond goed kunt 
waarnemen. Lichtbehoefte is 
niet vast te bepalen en per 
persoon verschillend. Ook leeftijd 
speelt een rol bij lichtbehoefte”

Richtlijnen voor 
dentaallichtontwerp 

 20 jaar goed lichtontwerp voor de dentale markt 
 komt platgeslagen op drie onderwerpen uit: 
1. Juiste luminantieverhoudingen: 10:1:0,5 
 (Hokwerda’s ellipsen)
2. Goede lichtkwaliteit
3. Goed esthetisch ontwerp van de 
 behandelkamer

6

 Spiegelend 
 materiaal 
 op de muur 

 Donker en spiegelend 
 object in de directe 
 opkijkrichting 

 Grote raampartij 
 in directe 
 opkijkrichting 
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Bij 1000 cd/m2 heeft het menselijke oog gemiddeld het beste zicht (Hokwerda 
et al). Dit is een serieuze lichtsterkte en dat verklaart ook het veelvuldige gebruik 
van operatielampen en loepbrillen met geïntegreerde lichtbron. De hoge sterkte is 
niet per se inspannend voor het menselijk oog. Het continu moeten adapteren en 
accommoderen tussen hoge en lage lichtniveaus is dat wel. Enorm inspannend 
zelfs. 

Goede waarneming: The Holy Grail

Een behandelkamer optimaal verlichten is een enorme uitdaging. Dit komt 
door de grote luminantieverschillen. Een operatielamp, maar ook moderne 
visuele hulpmiddelen zoals een loepbril of microscoop zorgen voor een 
enorm hoge luminantie in het werkgebied (de mond van de patiënt). Deze 
hoge luminantie is nodig om scherp te kunnen zien en de contrasten goed 
te kunnen waarnemen. Echter, de werkomgeving dient hier wel op te zijn 
aangepast. De grote luminantieverschillen zorgen ervoor dat de ogen onnodig 
veel accommoderen en adapteren. Oogvermoeidheid staat aan de basis van 
veel bekende klachten. In 2004 hebben professor Hokwerda en Wouters zich 
verdiept in deze materie.

In de publicatie Zicht op licht. Adviezen en richtlijnen op het gebied van 
verlichting, optische hulpmiddelen en beeldschermen in de tandheelkunde 
(Hokwerda & Wouters 2004) worden de ellipsen van Hokwerda gebruikt als een 
goede richtlijn voor verlichting en luminantieverschillen. Door de maximale 
luminantieverschillen binnen de perken te houden ontstaat een lichtbeeld 

waarbinnen de ogen niet tot onnodige vermoeidheid geforceerd worden. 

Bij het toepassen van De Ellipsen van Hokwerda wordt er gekeken naar de 
verhoudingen van het werkgebied, de directe werkomgeving en de periferie. 
De minimale ideale verhouding ligt hier op 10:1:0,5. In het werkgebied wordt 
er gewerkt op een verlichtingssterkte van 20.000 tot 30.000 lux. De directe 
werkomgeving is dan idealiter 2.000 tot 3.000 lux en de periferie 1.000 tot 
1.500 lux. Deze lichtniveaus zijn gebaseerd op TL-verlichting. Onze ervaring 
leert dat LED verlichting in veel gevallen een andere uitwerking heeft dan 
traditionele TL-verlichting. Daardoor volstaat LED verlichting vaak met een 
lager gemeten lichtintensiteit.

8000-32000 lux

2000 lux

1800 lux

1200 lux

800-1000 lux

Ellipsen van Hokwerda

7
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Licht is niet zo maar licht: 
goede lichtkwaliteit van 
ongekend belang

De verlichtingsmarkt wordt gedomineerd 
door energie efficiëntie en prijs. Levensduur 
en lichtkwaliteit zijn dienstbaar aan energie 
efficiëntie en prijs. Meetmethodieken die 
gebruikt werden voor warmtestralers zijn 1 op 1 
overgenomen voor het meten van LED verlichting. 
Daar is de meetmethodiek niet op ontwikkeld en 
daardoor wordt de plank regelmatig mis geslagen 
wanneer het gaat om lichtkwaliteit. 

Het menselijk oog neemt drie kleuren waar, te 
weten: rood, blauw en groen. De contrasten 

 Low CRI of 80   High CRI of 80 

 Full spectrum R1--R15 > 90 

die gemaakt kunnen worden uit deze 3 kleuren 
bepalen de scherpte van onze waarneming. Daarin 
is luminantie en spectrale rijkdom bepalend. 
Verlichting met een minder rijk spectrum zal 
beperkt contrast opleveren en daardoor een 
minder scherpe waarneming tot gevolg hebben.

“Advies van Clearlight: 
5500K-5700K CRI>90 met een 
goede gelijkmatigheid over alle 
Ra waarden.”

golflengte (nm)

spectrale gevoeligheid van S-, M- en L-kegeltjes

re
l. 

ge
vo

el
ig

he
id
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CCT, oftewel kleur-
temperatuur voor de 
dentale markt

Professor Hokwerda en Wouterse stellen dat de 
ideale lichtkleur voor kleurbepaling rond de CCT
5500 Kelvin is. In dit gebied werken de verschillende 
kleurreceptoren het meest in evenwicht waardoor 
contrastwerking ideaal plaatsvindt. In combinatie met 
een spectraal rijke lichtbron en een voldoende hoog 
lichtniveau ontstaat de meest ideale waarneming. 

De kans dat er een metamerisch effect ontstaat 
aangaande de kleur van bijvoorbeeld een tand 
is bij een hoge kleurweergave bij 5500K-5700K 
minimaal. Rond deze kleurtemperatuur worden 
de drie soorten kegeltjes in het menselijk oog 
zo veel mogelijk gelijkmatig geprikkeld. Hierdoor 
zijn contrasten goed zichtbaar en vermindert de 
ooginspanning.

Goed esthetisch ontwerp 
van de behandelkamer

Een gezond verlichte werkomgeving is meer dan 
alleen het gebruik van de juiste lichthulpmiddelen, 
werkveldverlichting, basisverlichting en een 
hoogwaardig lichtspectrum. De invloed van 
daglicht, textuur van materialen en kleuren 
spelen eveneens een belangrijke rol. Uiteindelijk 
is het een symfonie van al deze facetten tezamen 
wat tot een goed verlichte behandelkamer 
leidt. Hierin worden vrijwel altijd compromissen 
gesloten tussen wat esthetisch gewenst is en wat 
lichttechnisch voorgeschreven is. Daar is niets mis 
mee, wel is het van groot belang dat de afweging 
geinformeerd en gewogen gebeurt. 

METAMERISME

Metamerisme is het verschijnsel dat voorwerpen 

onder een bepaald licht dezelfde kleur lijken te 

hebben en onder andere omstandigheden een 

kleurverschil wordt waargenomen. Het oog neemt 

kleuren waar door het licht wat door een bepaalde 

lichtbron wordt uitgestraald en weerkaatst wordt 

op een oppervlak te interpreteren. De kegeltjes 

in het oog zijn meer of minder gevoelig voor de 

kleuren rood, groen en blauw. Als een lichtbron een 

volledig spectrum uitstraalt zal het licht dat door 

het oppervlak geadsorbeerd en weerkaatst wordt 

de juiste kleur weergeven.

Hoe minder kleuren voorkomen in het spectrum 

van de lichtbron, hoe minder de juiste kleuren 

waargenomen kunnen worden. (zie voorbeeld)

Om er in de dentale praktijk voor te zorgen dat 

er bij het kleurbepalen de juiste keuzes worden 

gemaakt is het belangrijk om een goede lichtbron 

te gebruiken. Bij een kleurtemperatuur (CCT) 

van 5500-5700 Kelvin gecombineerd met een 

evenwichtige verdeling over het gehele spectrum 

worden fouten bij kleurbepaling tot een minimum 

beperkt.

9



 W
H

ITEPAPER
  |  C

LEA
R

LIG
H

T

 

MAGENTA

Magenta komt niet voor in het elektromagnetische 

spectrum (licht). Zuiver magenta wordt verkregen door 

blauw en rood te mengen. Door het ontbreken van groen 

weet het menselijk brein dat het magenta moet zijn, 

wanneer het blauw en rood licht registreert.

Voorbeelden mixen van kleuren 
Rood-Groen =  geel  

groen-blauw =  cyaan  

Rood-Blauw =  magenta

Waarneming is een interessant fenomeen waarbij vele 

facetten en mechanismen samen komen. Uiteindelijk 

zorgt dit samenspel voor het menselijk zicht.

positive 
response

no 
response

negative 
response

visible spectrum

10
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Werken met direct zonlicht

Laat er geen twijfel over bestaan. Daglicht 
is het beste licht wat er is. Alleen is daglicht 
niet constant. Het verschil tussen een heldere 
zomerdag of een regenachtige herfstdag is enorm. 
Zelfs tijdens een mooie zomerdag kan het van 
moment op moment sterk verschillen. De zon 
die achter een kerk langsgaat of plaatselijke 
bewolking wat het licht wegneemt. Wanneer 
de zon niet wordt afgeschermd verandert het 
luminantie-niveau continu. Daardoor past het 
oog zich steeds opnieuw aan het luminantie-
niveau aan.

Het advies is om raampartijen niet in de korte 
opkijkrichting te hebben. Daarnaast is het vaak 
aan te raden gebruik te maken van raamdecoratie 
waarmee het licht diffuus de ruimte inkomt (geen 
strijklicht). Is de raampartij aan de donkere kant 
van het pand dan zijn gordijnen en dergelijke nog 
steeds aan te raden. Aan de lichte kant van het 
pand is het bijna niet te doen om zonder gordijnen 
en dergelijke te werken. 

11
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Verstandig kleur gebruik

Simpel gezegd: het menselijk oog neemt in de 
basis 3 kleuren waar; rood, blauw en groen. Op 
basis van deze 3 kleuren worden contrasten 
waargenomen en wordt dit in ons brein vertaald 
naar visuele informatie. De receptoren kunnen 
verzadigen waarmee de visuele informatie het 
scherpte en contrast verliest. Denk bijvoorbeeld 
maar eens aan een hele warme kleur verlichting. 

Kleuren vervagen, contrasten zijn minder sterk en 
de kleuren verliezen diepte.

Het luminantie-niveau (lichtsterkte) speelt ook 
een belangrijke rol in scherpte, teveel of te weinig 
luminantie draagt niet bij aan zichtscherpte. Dit 
verschilt per persoon en per persoon zelfs per 
dag! Daarom zijn de meeste lichthulpmiddelen ook 
dimbaar. 

In een dentale werkomgeving kunnen diepe en 
donkere kleuren veel sfeer toevoegen. Voor een 
behandelkamer is dit niet per se de beste route. 
Het zorgt enerzijds voor een flink luminantie-
verschil in de opkijkrichting. Hierin is de korte 
en lange opkijkrichting van groot belang. Het 
advies is om een muur in de korte opkijkrichting 
nooit donker te maken. Het zorgt voor een 
groot luminantie-verschil en het vraagt om een 
aanpassing van de lichtreceptoren. De verzadiging 
van de receptoren verandert waardoor zich een 
aanpassingsproces afspeelt. Zodra het zicht weer 
in het werkgebied gericht is vraagt het wederom 
om een aanpassing. En dit ontelbaar veel keren 
per jaar. Iedere adaptatie en accommodatie vergt 
energie, zowel fysiek als mentaal.

Reflecterende 
oppervlakken vermijden

Door geen hoog reflecterende oppervlakken te 
gebruiken is er een hoge luminantie-gelijkmatigheid. 
Hierdoor hoeft het menselijk oog minder vaak te 
accommoderen en adapteren. Door gebruik te 
maken van matte, lichte en diffuus uitstralende 
oppervlakken in de behandelkamer ontstaat een 
rustig en gelijkmatig lichtbeeld voor het menselijk 
oog.

“Met de intrede van LED verlichting 
hebben wij een verschuiving 
waargenomen in wat prettig 
werkt. Waarbij met traditionele 
lichtbronnen er doorgaans gewerkt 
werd met 2000 lux volstaat led 
vaak ook met 1500 lux.”

12

 Metamerisch effect: 
 alles kleurt rood 
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Tips stappenplan
 
 Stap 1 
Inventarisatie van de behandelkamer. In deze fase 
is idealiter een digitale tekening van de praktijk
aanwezig. In deze stap wordt er gekeken naar:

DAGLICHT

• Zijn er ramen met direct daglicht?
• Welke oriëntatie heeft de behandelkamer?
• Is de hoeveelheid daglicht enigszins gelijkmatig  
 over de dag?
• Is strijklicht vermeden?
• Lichtmeting voor bepaling natuurlijke 
 lichtniveaus

ESTHETISCH ONTWERP VAN DE BEHANDELKAMER 
(KLEURSTELLING EN MATHEID)

• Kleur- en materiaal gebruik van de wanden
• Kleur- en materiaal gebruik van de vloer
• Kleur- en materiaal gebruik van het interieur

INDELING VAN DE BEHANDELKAMER

• Positie van de behandelstoel
• Kijkrichtingen van de behandelaar
• Positionering van beeldschermen en 
 binnenramen

WERKGEWOONTEN

• Hoe werkt de behandelaar(s) (kijkrichtingen 
 behandelaar(s))
• Wat is de werkhouding van de behandelaar(s)
• Welke lichthulpmiddelen gebruikt de 
 behandelaar(s)
• Op welke lichtniveaus werkt de behandelaar(s)
• Welke ruimten maken onderdeel uit van het 
 behandelproces van de patiënt?

13
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 Stap 2 
In stap 2 wordt het lichtplan ontworpen op basis
van de eerder genoemde inventarisatie. Op basis 
van de hoogst gemeten lichtsterkte worden 
de ellipsen van Hokwerda verwerkt in het 
lichtplan. Om een goed beeld te krijgen van de 
behandelkamer is het aan te bevelen een digitale 
beleving van de behandelkamer en de looproutes 
te maken. Software programma’s als Dialux en 
Relux zijn hier uitermate voor geschikt.

 Stap 3 
In stap 3 wordt het lichtplan doorgenomen samen 
met de opdrachtgever. Hierin worden ook de tech-
nische randvoorwaarden doorgenomen en bepaald. 
Zoals het soort plafond en de elektrotechnische in-
stallatie. In stap 3 worden ook de esthetische keuzes 
behandeld en eventueel proefondervindelijk getoetst. 

 Stap 4 
De realisatie luistert ontzettend nauw. Het perfecte 
samenspel tussen alle facetten is uiterst belangrijk. 
Werk hiervoor samen met gerenommeerde licht-
adviseurs en/of installateurs. Een bekende misvatting 
is dat licht zomaar licht is. "Dentale verlichting is 
een vak apart"
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